EXPEDIENTS DE CLASSIFICACIÓ: INSTAL·LACIÓ DE L’APLICACIÓ
Heu d’emplenar la sol·licitud de classificació amb l’ajuda de l’aplicació CLAEMP,
que podeu descarregar de la pàgina web http://jcca.caib.es, a l’apartat “sol·licitud
de classificació”. Per executar l’aplicació necessitau un ordinador amb sistema
operatiu Windows.
Equip informàtic necessari
PC Compatible
S.O. Windows (qualsevol versió)
32 Mb. RAM
41 Mb. lliures al disc dur
Baixada del fitxer des d’Internet
Heu de descarregar el fitxer a qualsevol carpeta del disc dur del vostre ordinador,
i una vegada descarregat executar-lo per dur a terme la instal·lació.
Executar l’aplicació
Una vegada instal·lada l’aplicació CLAEMP, trobareu una icona al menú de
programes del vostre ordinador.
En el cas que el sistema operatiu del vostre ordinador sigui de 64 bits, és
possible que durant l’execució de l’aplicació aparegui un missatge d’error en
referència al fitxer “dbeng9.dll”
En aquest cas haureu de dur a terme un pas previ a l’execució, que consisteix a
obrir la base de dades de l’aplicació, atès que aquesta no ho pot fer per si
mateixa.
Heu d’anar a la carpeta del disc dur on s’ha instal·lat l’aplicació, normalment a la
carpeta “C:\Archivos de Programa (x86)\CLAEMP”
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Heu d’executar el fitxer “dbeng9.exe”

Amb el botó “Examinar” heu de seleccionar el fitxer “CLADB.DB”

Heu de pitjar el botó “Aceptar”
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En aquest pas la base de dades ja està oberta i ja podeu executar l’aplicació.
Cal tenir en compte que si aturau l’equip o tancau la sessió heu de dur a terme les
mateixes passes.
TELÈFON DE CONTACTE
En cas de dubte podeu telefonar a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, al telèfon 971 17 70 80, i contactar amb el personal de l’àrea de
classificació empresarial.
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